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■  Kérjük, az első használatba vétel előtt olvassa át figyelmesen a használati útmutatót. 
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antenna használati útmutató 
 
A készülék leírása 
Transzmitter 

 
1. Jelzőlámpa; 
2. Vorwärts (előre) 
3. Rückwärts (hátra) 
4. Kioldó gomb 
5. Töltésjelző 
6. Balra 
7. Jobbra 

 
 
 
 
 

 
Mini Racer 

 
1. Kormányzás beállítás 
2. BE/KI 

Előkészületek 

 
A fedél levételével nyissa fel 
a dobozt. Nyomja a fedelet a 
megadott irányba és vegye 
ki a 4 pilont. 

Vegye ki az adót és az autót. 
Nyomja meg a kioldó gombot 
és a tartólapról való 
leoldáshoz húzza az autót a 
megadott irányba. 

Az adón a felnyitáshoz tolja 
az elemtartó rekesz fedelét a 
mutatott irányba. 

 
Helyezzen be 2 db 
ceruzaelemet (nem szállítjuk 
vele) az elemtartó rekeszbe 
és zárja vissza a fedelet. 

Dugja be a töltő dugaszolót a 
jármű alján lévő töltő 
hüvelybe. A töltés jelzés fel 
kell gyulladjon. 

Csavarja be az antennát az 
adón rendelkezésre álló 
hüvelybe. 

 
A Mini Racer töltése 
 

1. Nyissa fel a töltés lefedést és vegye ki a töltőkábelt 
 
 
 
 

2. Dugja be a töltő dugaszolót a jármű alján lévő töltő 
hüvelybe. 

A töltés jelzés fel kell gyulladjon. 



 
 
 
3- A töltési idő 1 - 2 percet tesz ki. Amikor a töltés jelzés teljesen 
kialszik, a jármű teljesen fel van töltve. Ezzel a Mini-Racer kb 6-10 
percig működik 
 
 
 
 
 
1) A jelzőlámpa felgyullad, ha az adón valamelyik gombot megnyomjuk. 
(2) Ha az adón a VORWÄRTS (előre) gombot nyomja meg, a Mini Racer előre halad és 
bekapcsolja a fő fényszórót. Ha az adón a RÜCKWÄRTS (hátra) gombot nyomja meg, a Mini 
Racer hátra halad és bekapcsolja a hátsó lámpáit. 
(3) A Mini Racer előre, vagy hátramenete közben, az adón a RECHTS/LINKS (JOBB/BAL) 
gombokat megnyomva, a járművet jobbra vagy balra lehet kormányozni. 
(4) Az adón lévő kioldó gombbal rögzítjük, vagy kioldjuk a járművet a töltőben. 
 

 
 
1- Rückwärts (hátra) 
2- Vorwärts (előre) 
3- Jelzőlámpa; 
4- Kioldó gomb 
5- Töltésjelző 
6- balra 
7- jobbra 

 
 
 
A kormányzás beállítással a Mini Racer egyenes haladását lehet korrigálni. 
 

Kormányzás beállítás  
 
 
Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók  
•  Ne használjon egyidejűleg különböző típusú elemeket és ne keverje a már használt és 
az új elemeket. 
•  Kérjük csak az ajánlott elemtípust használja. 
•  Az elhasznált elemeket távolítsa el a járműből. 
•  Az elemeket ne dobja a tűzbe ^ robbanásveszély! 
•  Ne okozzon rövidzárlatot. 
•  Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra. 
•  Az elemeket távolítsa el a termékből, ha azt hosszasan nem fogja használni. 
•  Őrizze meg a csomagolást! Fontos információk . 
 
!VIGYÁZAT! 3 év alatti gyerekek számára nem alkalmas, mivel az apró alkatrészeket lenyelhetik. 
Fulladás veszély! 
 
 


